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19. gadsimta atjaunot ūdens piegādi
gleznai
Foto: no grāmatas «Liecinieki.
Latvijas piļu un kungu māju
interjeri 19. gs.–20. gs. sākumā»

Jelgavas novada pašvaldība, piedaloties Zemgales Plānošanas reģiona
izsludinātajā projektu
konkursā «Zemgales kultūras programma 2018»,
guvusi apstiprinājumu
iecerei gleznot gleznas
«Alekša fon Šepinga portrets» kopiju. Glezna tapusi 1864. gadā Berlīnē pēc
Zaļenieku muižas toreizējā īpašnieka Alekša fon
Šepinga pasūtījuma. Tajā
redzams viņa dēls Karls
Dītrihs Aleksis sešu gadu
vecumā. Glezna mūsdienās uzskatāma par vienu
no skaistākajiem 19. gadsimta bērnu portretiem.
Zaļenieku muižas pilī, kur ikdienā
darbojas Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola, pēdējos
gados ir atjaunotas, saglabātas un
restaurētas vairākas atsevišķas
ēkas un interjera detaļas. Ņemot
vērā, ka ēka funkcionē kā skola,
tiek domāts par rekonstrukcijas
programmas izstrādi ar pārdomātu
telpu pielietojumu, kas optimāli
apvienotu mācību iestādes, valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa un
populāra tūrisma objekta funkcijas.
Piesaistot gan pašvaldības finanšu
līdzekļus, gan projektu līdzekļus,
tuvākajā nākotnē iecerēts iespēju
robežās atjaunot muižas centrālo
zāli, kas senāk muižas īpašniekiem
kalpojusi kā viesu zāle. Šogad tajā
tiks veikta logu restaurācija, kas
būs pirmais solis zāles atjaunošanai.
Līdzās telpas rekonstrukcijai tajā
iecerēts izvietot arī īpašu gleznu,
kas 19. gadsimta otrajā pusē bija
nozīmīgs interjera elements.
«Meklējot vēstures liecībās foto
grāfijas, kas atspoguļotu kādreizējo
Zaļenieku muižas telpu iekārto
jumu, atradām fotoattēlus, kuros
redzams, kā lielā zāle izskatījās 19.
gadsimta beigās. 1850. gadā Zaļo
muižu nopirka Bornsmindes-Greis
darbes majorāta īpašnieks Aleksis
fon Šepings. Viņa laikā muižā tika
veiktas plašas izmaiņas iekštelpu
apdarē un plānojumā. Īpaši skaisti
un grezni tika iekārtota muižas lielā
zāle, tajā atradās dažādi interjera
priekšmeti – mēbeles, telpaugi,
gleznas. Īpaša vieta zālē bija viņa
dēla portretam. Zēns piedzima,
kad ģimenē jau bija piecas meitas
un vecāki teju bija zaudējuši cerības
uz dzimtas turpinātāju. Diemžēl
plašo īpašumu mantiniekam nebija
lemts ilgs mūžs, un 1868. gadā, vēl
nesasniedzis 10 gadu vecumu, viņš
nomira. Izmēros iespaidīgā glezna,
kas attēlo tolaik tikai sešus gadus
veco zēnu, tapusi Berlīnē un uzska
tāma par vienu no skaistākajiem
19. gadsimta bērnu portretiem. Zi
nāms, ka 19. gadsimta beigās glezna
bija eksponēta Zaļās muižas zālē,
kur tā fiksēta 1897. gada zīmētajā
akvarelī,» stāsta Jelgavas novada
pašvaldības kultūras projektu vadī
tāja Ella Popesko.
3.lpp.

Gandrīz trīs nedēļas – kopš
31. maija – Platones ciema
iedzīvotājiem ir pārtraukta
dzeramā ūdens piegāde.
Avārija maija pēdējās dienas vakarā notika, sabrūkot
dziļurbumam 240 metru
dziļumā, – ūdens sūknis
spiediena rezultātā pa caurulēm uzpumpēja neattīrītu
virszemes gruntsūdeņu piemaisījumu sastāvu. Ņemot
vērā gan ūdens krāsu, gan
smaku, tas nebija izmantojams pārtikā un sadzīvē.
SIA «Jelgavas novada KU»
(JNKU) nekavējoties nodeva
ūdens paraugus analīzēm
un operatīvi sāka veidot jaunu dziļurbumu, bet, kamēr
darbi notiek, Platones ciema
iedzīvotājus nodrošina ar
dzeramo ūdeni, pievedot to
autocisternās no Vircavas.
Jauna dziļurbuma veidošana izrādījās laikietilpīgāka, nekā sākotnēji cerēts.
Līdz šīs nedēļas sākumam
izurbti jau vairāk nekā 80
metri, taču joprojām tas ir
nepietiekami, tāpēc turpinās
urbšanas darbi ar cerību, ka
tuvākajās dienās izdosies
ciema iedzīvotājiem ūdens
piegādi atjaunot.

JNKU vadītāja Antra Alksne
atzīst, ka šis ir netipisks gadījums un
situācijas noskaidrošanai pieaicināti
profesionāli eksperti no Rīgas Teh
niskās universitātes. «Sabrukušais
dziļurbums bija izveidots 1972. gadā,
un bija skaidrs, ka pilnīgai situācijas
atrisināšanai nepieciešams jauns
dziļurbums. Ar TV inspekcijas palī
dzību konstatējām, ka urbuma čaulā
27–35 metru dziļumā ir plīsums, bet
42 metru dziļumā urbums ir aizgruvis
un nav izmantojams. Tikmēr katru
dienu uzņēmums tīru dzeramo ūdeni
Platones ciema iedzīvotājiem nodro
šina, pievedot to autocisternās pēc
noteikta grafika gan ciema centrā,
gan daudzdzīvokļu māju pagalmā,»
skaidro A.Alksne, pateicoties visiem
ciema iedzīvotājiem par sapratni un

izturību šajā sarežģītajā situācijā.
Savukārt Jelgavas novada Izglī
tības pārvalde pārorganizēja darbu
pirmsskolas izglītības iestādē, lai bēr
nu sadzīve noritētu atbilstoši higiēnas
normām: dzeramo ūdeni piegādā
uzņēmums «Eden», bet, apmeklējot
labierīcības, tiek izmantots akas
ūdens, ko saimnieciskie darbinieki
nepārtraukti pienes. Lai nodroši
nātu ēdināšanu iestādē, ēdiens tiek
piegādāts ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēja traukos, bet audzēkņi un
pedagogi katrai ēdienreizei izmanto
vienreizlietojamos traukus, informē
Jelgavas novada pašvaldības Sabied
risko attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone.
Jau nākamajā dienā pēc avārijas
tika panākta vienošanās ar uzņēmu
mu par jauna dziļurbuma veidošanu,
taču urbšanas darbi, ņemot vērā ģeo
loģisko situāciju, noritēja palēnām
– 8. jūnijā izurbti 25 metri, 11. jūnijā
– 35 metri, 12. jūnijā – 41 metrs. Tad
varēja sākties cauruļu montāža un
ievietošana urbumā, paralēli turpinot
urbšanas darbus.

Lai gan, jau konstatējot avāriju,
JNKU nekavējoties informēja par
to gan novada pašvaldības vadību,
gan Valsts vides dienestu (VVD),
nepatīkams pavērsiens notika pa
gājušajā nedēļā, kad 13. jūnijā
pašvaldība saņēma VVD rīkojumu
nekavējoties pārtraukt urbšanas
darbus līdz attiecīgas licences
saņemšanai. Ministru kabineta
noteikumi Nr.969 «Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sasto
pamo derīgo izrakteņu ieguves at
ļauju izsniegšanas kārtība» paredz,
ka pazemes ūdens ieguves urbuma
ierīkošanai jāsaņem licence. «Pro
tams, ka paralēli urbšanas darbiem
JNKU gatavoja visai apjomīgu
dokumentāciju licences saņemšanai
– kartogrāfisko plānojumu, zemes
īpašnieka apliecinājumu, jauna
dziļurbuma projektu u.c. Diemžēl
avārijas situācijā šāda birokrātija
burtiski apēd laiku, kas nepiecie
šams, lai sagatavotu un iesniegtu
dokumentus, kā arī sagaidītu atbil
di. Uzņēmums primāri vēlējās būt
pretimnākošs iedzīvotājiem, bet

pēkšņi izrādījās, ka svarīgi ir tikai
papīri, nevis dzīvi cilvēki, kuriem
vēlamies palīdzēt,» situāciju pagā
jušajā nedēļā komentēja A.Alksne,
kura bija nostādīta duālā situācijā
– turpināt ierīkot dziļurbumu un
saņemt VVD noteikto sodu vai
pārtraukt darbus un cilvēkus atstāt
bez ūdens vēl nezināmu laiku.
Darbi tika apturēti, taču notikumi
attīstījās ļoti strauji, un jau 14. jūnijā
dziļurbuma ierīkošana varēja atsāk
ties – VVD telefoniski deva atļauju
darbus turpināt. Līdz 15. jūnijam
urbumā sasniegts dolomīta slānis un
izurbti 62 metri. Pagājušās nedēļas
beigās urbumā izdevās sasniegt jau
81 metra dziļumu, taču izrādījās, ka
tas joprojām ir nepietiekami, tāpēc
pirmdien urbšanas darbi turpinājās,
un uzņēmums cer, ka ūdens piegādi
iedzīvotājiem izdosies atjaunot tuvā
kajās dienās. JNKU gan piebilst, ka
līdz ar ūdens piegādes atjaunošanu
no jaunā urbuma sākotnēji iespē
jama īslaicīga ūdens uzduļķošanās.
JNZ

Vasaras saulgriežos aicina pulcēties pie ugunskuriem pierobežā
Par godu Latvijas simtgadei fonds «1836» vasaras
saulgriežos, 21. jūnijā, arī
Jelgavas novada iedzīvotājus rosina piedalīties
akcijā «Izgaismo Latviju».
Katrs iedzīvotājs aicināts
noiet vienu kilometru
Latvijas pierobežā un
pēc tam pulcēties pie
pierobežas pašvaldību
organizētajiem ugunskuriem, kas saulgriežos
izgaismos mūsu valsts
robežu. Jelgavas novadā
šādi ugunskuri tiks kurti
Sesavā, Vilcē un Elejā.
«Jelgavas Novada Ziņas» jau
rakstīja, ka fonds «1836» veido tūris
ma maršrutu apkārt Latvijai, kas ved
aptuveni 1836 kilometru garumā,

aptverot visu Latvijas sauszemes
robežu. Tieši vasaras saulgriežos
fonds nolēmis rīkot akciju, kuras
laikā visapkārt Latvijai tiks iedegti
ugunskuri, un Latvija tādējādi kļūs
par pirmo valsti pasaulē, kuras ie
dzīvotāji valsts simtgadei par godu
apgājuši ap savu valsti un izgaismo
juši to ar ugunskuriem. Pie piero
bežas pašvaldību organizētajiem
ugunskuriem 21. jūnija vakarā tiks
dziedātas spēka dziesmas Latvijai
un noslēgumā vienlaikus visā Latvijā
– valsts himna.
Akcijā piedalīsies arī trīs Jelgavas
novada pagasti, kas atrodas piero
bežā, – Elejas, Vilces un Sesavas
pagasts. 21. jūnija vakarā tie pie
sevis aicina ikvienu novada iedzī
votāju. Elejā, skvērā pie dīķa, 21.
jūnijā pulksten 20 notiks saulgriežu
koncerts «Rudzīšu mājās», bet pēc

koncerta ikviens aicināts iesaistīties
akcijā «Izgaismo Latviju». Pulksten
21.20 plānota ugunskura iedegšana,
pulksten 21.30 kopīgi tiks dziedātas
spēka dziesmas Latvijai, bet pulk
sten 22 paredzēta kopīga valsts
himnas dziedāšana.
Sesavā visi, kuri vēlas piedalī
ties akcijā, pulksten 20.30 aicināti
pulcēties pie Sesavas pamatskolas
sporta laukuma (bērzu birzī pie ceļa
Eleja–Bauska). Katrs dalībnieks,
nākot uz pasākumu, lūgts līdzi nest
savu malkas pagalīti, lai ar savu
nesumu stiprinātu kopīgo uguni. No
pulksten 20.30 līdz 21.50 tur iecerēta
vainagu pīšana ar Zandu Kursīti,
bet pulksten 21 tiks iedegts kopīgi
veidotais ugunskurs un dziedātas
spēka dziesmas Latvijai. Savukārt
pulksten 22, tāpat kā visā Latvijā,
arī Sesavas pasākuma dalībnieki

dziedās Latvijas himnu, bet pēc
tam būs vasaras saulgriežu svinības
ar dziesmām, ticējumiem, paražām
un rituāliem.
Bet pie Vilces muižas vasaras
saulgriežos pulksten 19.30 ikviens
gaidīts uz Vilces amatierteātra
izrādi Ādolfa Alunāna lugas «Pašu
audzināts» iestudējumu (režisore
Regīna Deksne), kurā piedalās arī
Vilces amatiermākslas kolektīvi un
Lielplatones deju kolektīvs «Mār
tiņš». Pulksten 21 tiks degts lielais
ugunskurs, bet pulksten 22 kopīgi
dziedāta Latvijas himna. Līgo va
kars turpināsies ar balli – spēlēs
grupa «Brāļi Rozentāli». Plānots, ka
šajā vakarā tiks iedegti arī papildu
ugunskuri pierobežā – Blankenfeldē
un Bandeniekos.
JNZ
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Uz simtgades Dziesmu un deju
svētkiem dosies 33 novada kolektīvi
No 30. jūnija līdz 8. jūlijam ap 43 000 dalībnieku
Rīgā pulcēs šīsvasaras
nozīmīgākais kultūras
notikums – XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un
XVI Deju svētki, kas šoreiz
aizritēs valsts simtgades
zīmē. Jelgavas novadu svētkos pārstāvēs 33
amatiermākslas kolektīvi,
tostarp kori, tautas deju
kolektīvi, folkloras kopa,
amatierteātri, tautas lietišķās mākslas studijas un
mazākumtautību kolektīvi
– kopumā 676 dalībnieki.
«Šis ir patīkama satraukuma laiks, kā arī piepildīts
darba cēliens, jau laikus
gādājot par to, lai dalībnieki svētkos justos labi.
Sadarbojamies ar ēdinātājiem, skolām, plānojam
loģistikas jautājumus,»
par Jelgavas novada
gatavošanos Dziesmu un
deju svētkiem stāsta novada pašvaldības Kultūras
pārvaldes vadītāja Anita
Liekna.

Kur svētkos varēs redzēt
Jelgavas novada kolektīvus
• No 29. jūnija līdz 26. augustam – tautas lietišķās mākslas
izstāde «Radītprieks». Piedalās TLMS «Līve» no Līvbērzes pagasta,
TLMS «Nākotne» no Glūdas pagasta, TLMS «Valgunde» no Valgundes pagasta un TLMS «Staļģene» no Jaunsvirlaukas pagasta. Ieeja
– saskaņā ar Rīgas Mākslas telpas cenrādi (Rīgas Mākslas telpā).
• 1. jūlijā pulksten 14 – Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens. Jelgavas novada kolektīvi gājienu uzsāk ap pulksten 17.20
(no Brīvības pieminekļa).
• 2. jūlijā no pulksten 14 līdz 21.30 – latviešu amatierteātru
izrādes «Ādolfa Alunāna lugu iestudējumi». Piedalās Vilces amatierteātris ar izrādi «Pašu audzināts» (režisore – Regīna Deksne) un
Vircavas amatierteātris ar izrādi «Mūsu pokāls» (režisore – Sarmīte
Sustrupe). Bezmaksas pasākums (Vērmanes dārzā).
• 2. jūlijā pulksten 16 un 20 – deju koncerts «Vēl simts gadu
dejai». Piedalās Vircavas un Platones pagasta apvienotais VPDK
«Laimes lāči un Pali». Ieeja – ar biļetēm (arēnā «Rīga»).
• 2. jūlijā pulksten 18 – senioru koru koncerts «Margodama saule
lēca». Piedalās Jelgavas novada senioru jauktais koris «Gaisma».
Bezmaksas pasākums (Esplanādē).
• 5. jūlijā no pulksten 12 līdz 22 – tautu diena «Rīta ausma».
Piedalās Kalnciema pagasta krievu jauktais koris un Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa «Slavjanočki». Bezmaksas pasākums
(Vērmanes dārzā).
• 5. jūlijā pulksten 19 – latviešu tautastērpu skate. Piedalās Elejas
pagasta JDK «Tracis» un Vilces pagasta VPDK «Medaga». Ieeja – ar
biļetēm (koncertzālē «Palladium»).

Jelgavas novada pašvaldība ama
tiermākslas kolektīvu dalībai Dzies
mu un deju svētkos plānojusi 52 691
eiro. Līdzekļi nepieciešami transpor
ta pakalpojumu finansēšanai, papil
du ēdienreižu nodrošināšanai, kā arī
papildu dušu uzstādīšanai divās sko
lās, kurās tiks izmitināti dalībnieki.
Tāpat līdzekļi paredzēti pašvaldības
darbinieku – svētku koordinatoru pa
līgu, autobusu vadītāju, Pašvaldības
policijas darbinieku – ēdināšanai un
citiem izdevumiem. Kopumā dalība
svētkos tiks nodrošināta 19 mūsu
tautas deju kolektīviem, pieciem ko
riem, četriem tautas lietišķās mākslas
studijām, diviem amatierteātriem,
diviem mazākumtautību kolektīviem
un vienai folkloras kopai, kas ir viena
trešdaļa no visiem Jelgavas novada
mākslinieciskajiem kolektīviem.

Godam izcīnījuši
vietu svētkos

Jelgavas novada Kultūras pārvaldē
vērtē, ka visi mūsu kolektīvi ir ļoti
centušies, lai izcīnītu tiesības pieda
līties svētkos, un rezultāti ir tiešām
labi. «Atlases skatēs kori un deju
kolektīvi lielākoties ieguvuši 1. un 2.
pakāpes diplomu, bet trim deju ko
lektīviem izdevies izcīnīt Augstākās
pakāpes diplomu. Tas ir Vilces pa
gasta vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Vilciņš», ko vada Inese Reinvalde,
Lienes Liniņas vadītais Jaunsvirlau
kas pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Svirlauka», kā arī Vircavas
un Platones pagasta apvienotais vidē
jās paaudzes deju kolektīvs «Laimes
lāči un Pali», vadītāja – Līga Lapši
na,» stāsta Jelgavas novada Kultūras
pārvaldes kultūras darba speciāliste
Nelda Ķikute. Viņa papildina, ka
vairāku gadu garumā sadarbībā ar
kolektīvu vadītājiem un pagastu kul
tūras darba vadītājiem kolektīviem
ir komplektēti tērpi, gādāti dažādi
aksesuāri. Dejotājiem nodrošināti
arī vienoti mēģinājumu tērpi, lai uz
laukuma kolektīvi izskatītos vienoti
un pamanāmi. Jāpiebilst, ka divi
tautas deju kolektīvi – Elejas pagas
ta jauniešu deju kolektīvs «Tracis»
un Vilces pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Medaga» – uzaicināti
piedalīties latviešu tautastērpu skatē,
kas 5. jūlijā notiks koncertzālē «Pal
ladium». Lai pretendētu uz dalību
tautastērpu skatē, kolektīvi varēja
izvērtēšanai iesniegt to fotogrāfijas,
bet tie, kas tika otrajā kārtā, bija ai
cināti tērpus prezentēt klātienē – žū
rija tos izvērtēja no kurpēm līdz pat

• 5. jūlijā pulksten 22 – deju lieluzveduma «Māras zeme» ģenerālmēģinājums; 6. un 7. jūlijā pulksten 22 – deju lieluzvedums
«Māras zeme». Piedalās Jelgavas novada deju kolektīvi «Laimes lāči
un Pali», «Medaga», «Tracis», «Nākotne», «Svirlauka», «Pavediens»,
«Mārtiņš», «Audzis», «Spīgana», «Brūklenājs», «Zaļaisdancis»,
«Sānsolis», «Lustīgais», «Miestiņš», «Valgundes saulgrieži», «Valgundietis», «Trādirīdis», «Vecie vilki», «Vilciņš». Ieeja – ar biļetēm
(Daugavas stadionā).
• 7. jūlijā no pulksten 11 līdz 21 – folkloras diena «Novadu sasaukšanās». Piedalās Līvbērzes pagasta folkloras kopa «Zemgaļi».
Bezmaksas pasākums (Vērmanes dārzā).
• 7. jūlijā no pulksten 12.30 līdz 18 – vokālo ansambļu ielu
koncerti. Piedalās Lielplatones pagasta vīru vokālais ansamblis
«Tikai tev!». Bezmaksas pasākums (Vecrīgas ielās un laukumos).

FOTO: Elejas pagasta jauniešu deju kolektīva «Tracis» un
Vilces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva «Medaga»,
kurus vada Ivita Lejava-Majore, dejotāji uzaicināti piedalīties
latviešu tautastērpu skatē, kas 5. jūlijā notiks koncertzālē
«Palladium». Šāda skate Dziesmu un deju svētku gaitā tiek
rīkota jau piekto reizi.
vainagam, pievēršot uzmanību krāsu
salikumam, tērpa autentiskumam un
citiem parametriem.

Ērtāka nokļūšana
uz mēģinājumiem
un koncertiem

«Vairākus gadus mūsu novada
kolektīvi Vispārējo latviešu dziesmu
un deju svētku gaitā dzīvoja Rīgā,
Jūrmalas gatvē, un no turienes nebija
ērti nokļūt ne Mežaparkā, kur notiek
koru mēģinājumi, ne Daugavas sta
dionā, kur mēģinājumus un koncer
tus aizvada dejotāji. Jau 2015. gadā,
organizējot Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus, ievadījām sarunas
ar Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamentu par to, vai
būtu iespējams dejotājus izmitināt
tuvāk Daugavas stadionam, un mums
tika piedāvāta Herdera Grīziņkalna
vidusskola, kas atrodas Lauku ielā
9 – pavisam netālu no Daugavas
stadiona. Sadarbību turpinām arī
šogad,» skaidro A.Liekna, papildi
not – pašvaldības mērķis ir atvieglot
kolektīvu dalībnieku ikdienu Dzies
mu un deju svētkos. Koru dalībnieki
savukārt dzīvos Rīgas 31. vidusskolā
Vecmīlgrāvī, kas ir tuvāk Mežapar
kam nekā iepriekšējos gadus. «Ilgus
gadus svētkos esam mitinājušies
kopā ar Ozolnieku novadu, tādēļ

arī šoreiz kaimiņu novada kolektīvu
dalībnieki dzīvos kopā ar Jelgavas
novada kolektīviem vienā no divām
skolām,» tā A.Liekna.
Tāpat, domājot par svētku da
lībnieku ērtībām, Jelgavas novada
pašvaldība šogad ieguldījusi līdzekļus
mobilo dušu īrei – katras skolas pa
galmā tiks uzstādīts sanitārais kon
teiners ar piecām dušām, septiņām
izlietnēm un spoguļiem. Tas ievēro
jami atvieglos dalībnieku ikdienu, jo
skolās pieejamas vien četras dušas
– divas vīriešu un divas sieviešu.

Četras maltītes dienā

Dziesmu un deju svētku orga
nizatori šoreiz ieplānojuši svētku
dalībniekus ēdināt ne vien skolās,
bet arī mēģinājumu norises vietās,
proti, Daugavas stadionā, Mežapar
kā un citviet – maltīte, ko pasniegs
mēģinājumu norises vietās, būs
pusdienas. «Autobusu satiksmes
intensitāte Rīgā svētku norises ne
dēļā ir neprātīgi liela, un, nodrošinot
ēdināšanu mēģinājumu norises vie
tās, tiks ne vien mazināta satiksme,
bet arī ietaupīts svētku dalībnieku
laiks, ko viņiem nenāksies pavadīt
ceļā uz un no pusdienām,» skaidro
Kultūras pārvaldes vadītāja. Viņa
atklāj, ka šobrīd vēl norit sarunas par
to, lai svētku dalībnieki, kas dzīvos

• 7. jūlijā pulksten 20 – noslēguma koncerta «Zvaigžņu ceļā»
ģenerālmēģinājums; 8. jūlijā pulksten 20 – noslēguma koncerts
«Zvaigžņu ceļā». Piedalās Vilces pagasta jauktais koris «Vilce»,
Jaunsvirlaukas un Salgales pagasta jauktais koris «Svīri», Elejas,
Platones un Lielplatones pagasta jauktais koris «Sidrabe», Zaļenieku pagasta sieviešu koris, Jelgavas novada senioru jauktais koris
«Gaisma». Ieeja – ar biļetēm (Mežaparkā).
• 8. jūlijā pulksten 23.30 – sadziedāšanās nakts. Ieeja – ar biļetēm (Mežaparkā).
tuvu mēģinājumu norises vietām,
varētu pusdienas ēst skolā. «Tā kā
skola, kurā dzīvos Jelgavas novada
dejotāji, atrodas pie paša Daugavas
stadiona, domāju, ka tas būtu labs
risinājums – dejotāji varētu ērti
paēst pie galda, ieiet dušā, atgulties.
Mēģinājumu grafiks ir saplānots ar
vairākiem starplaikiem, kurus dejo
tāji varēs izmantot atpūtai skolā,»
vērtē A.Liekna.
Jāpiebilst, ka valsts svētku da
lībniekiem nodrošina trīs ēdienrei
zes par kopējo summu astoņi eiro
vienam cilvēkam dienā, bet katra
pašvaldība var piešķirt papildu finan
sējumu ceturtajai ēdienreizei. «Esam
nolēmuši novirzīt papildu līdzekļus,
lai ēdināšana būtu atbilstoša gara
jām mēģinājumu stundām,» norāda
A.Liekna. Pašvaldības nodrošinātā
ēdienreize būs vakariņas.

Daugavas stadionā pēc deju lieluz
veduma «Māras zeme» noslēgsies
svētku dalībnieku balle. Koristi sa
vukārt naktī no 1. uz 2. jūliju dosies
mājās un Rīgā atgriezīsies 4. jūlija
vakarā, jo 5. jūlijā sāksies kopkora
mēģinājumi Mežaparkā. Izņēmums ir
senioru jauktais koris «Gaisma», kas
2. jūlijā piedalīsies koncertā «Margo
dama saule lēca» Esplanādē un pēc
tam Rīgā atgriezīsies vien 7. jūlijā.
Pārējie kolektīvi Rīgā nenakšņos,
bet tiks nodrošināts transports viņu
nokļūšanai pasākumu norises vietās
un atpakaļ mājās,» skaidro Jelgavas
novada Kultūras pārvaldes kultūras
darba speciāliste N.Ķikute.
Svētku dalībnieku nogādāšanai
pasākumu norises vietās pašvaldība
izmantos 35 transporta vienības – 29
pašvaldības un sešus ārpakalpojuma
autobusus.

Izmantos 35 autobusus

Aicina baudīt svētkus

Jelgavas novada kolektīvu dalīb
nieki uz svētkiem dosies 1. jūlijā, lai
piedalītos Dziesmu un deju svētku gā
jienā un svētku atklāšanas pasākumā
«Skonto» stadionā, bet jau 30. jūnijā
uz svētkiem dosies vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Laimes lāči un Pali»,
kas 2. jūlijā piedalīsies deju koncertā
«Vēl simts gadu dejai». «Dejotāji
Rīgā paliks līdz 8. jūlija rītam, kad

Lai gan biļetes uz galvenajiem
Dziesmu un deju svētku pasāku
miem tika izpirktas ļoti ātri, svētkos
nedēļas garumā paredzēti arī vairāki
bezmaksas pasākumi, kurus baudīt
aicināts ikviens. Lielākajā daļā no
tiem piedalīsies arī mūsu novada
kolektīvi – sākot jau ar svētku gājienu
un citiem brīvdabas koncertiem un
izstādēm.
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Muižas kalpu mājā būs doktorāts;
tautas nama pārbūve atlikta
Šogad plānots izbūvēt
jaunu Vilces pagasta
doktorātu Vilces muižas
kalpu mājā Skolas ielā 8,
kur agrāk atradās skolas
zēnu mājturības kabinets.
Šobrīd tiek izstrādāts
tehniskais projekts, un
doktorātu jaunajā vietā
plānots ierīkot līdz gada
beigām.
«Vilces pagastā, domājot gan par
optimālu pakalpojumu izvietojumu,
gan cilvēkiem ērtāku vidi, pašvaldī
ba līdz ar šī gada budžeta izskatīšanu
pieņēma lēmumu, ka Vilces muižas
kalpu māja ir atbilstoša vieta, lai tajā
varētu izvietot doktorātu. Līdz ar to
jau pašlaik norit tehniskā projekta
izstrāde ēkas rekonstrukcijai, pielā
gojot telpas doktorāta vajadzībām:
paredzot pieejamību cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, atjaunojot vi
sas inženierkomunikācijas – elektrī
bu, ūdens, kanalizācijas, ventilācijas,
apkures sistēmu,» stāsta Jelgavas
novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dace
Kaņepone. Pašvaldība no šā gada
budžeta līdzekļiem šim mērķim
atvēlējusi 93 000 eiro.
Jāatgādina, ka Vilces pagastā
strādā ģimenes ārste Inese Pempere.
Gada sākumā viņa vērsās pašvaldībā
ar lūgumu slēgt prakses vietu Zied
kalnē, jo tā nav finansiāli izdevīga
– lielākā daļa pacientu ārsti galveno

kārt apmeklē viņas otrā prakses vie
tā Vilces pagasta centrā. Līdz jauno
doktorāta telpu izremontēšanai un
aprīkošanai ārste pacientus pieņem
Austrumu ielā 11 – 14.
Izmaiņas bija plānotas arī Vilces
tautas nama tehniskajos risināju
mos, plānojot piebūvi, kas atrisinātu
gan mākslinieku, mūziķu labierīcību
jautājumu, gan papildu telpas ģērb
tuvēm. «Pašvaldība šā gada budžetā,
atsaucoties uz iepriekš izstrādātu
tāmi, šim piebūves projektam bija
ieplānojusi 70 000 eiro, taču, no
slēdzoties iepirkuma procedūrai,
finanšu piedāvājumi bija, sākot no
110 tūkstošiem eiro, līdz ar to paš
valdība neapstiprināja iepirkuma
rezultātu un pašlaik apsver iespēju
Vilces tautas nama pārbūvi iekļaut
nākamā gada budžetā. Pieņemt šādu
lēmumu mudināja arī tas, ka Vilces
muižas kalpu mājas rekonstrukcijas
būvdarbi, kam drīz tiks izsludināts
iepirkums, visticamāk, atkal pār
sniegs ieplānoto un pašvaldības
paredzēto finansējumu. Uzskatot,
ka doktorāta izveide Vilces pagasta
iedzīvotājiem ir prioritārāks un
nepieciešamāks objekts, kurā ie
guldīt līdzekļus, pašvaldība esošajā
situācijā ir izdarījusi izvēli par labu
jauna doktorāta izveidei, tāpēc tau
tas nama piebūves projektu realizēs
vēlāk atbilstoši pašvaldības budžeta
iespējām,» skaidro D.Kaņepone.
JNZ

Taps kopija 19. gadsimta
gleznai Zaļenieku muižā
1.lpp.
Glezna ir saglabājusies līdz mūs
dienām, un šobrīd tās glabāšanas
vieta un īpašumtiesības ir Latvijas
Nacionālajam mākslas muzejam. Jel
gavas novada pašvaldība no muzeja
jau saņēmusi mutisku apstiprināju
mu par gleznas kopijas gleznošanu.
Vēl pirms projekta iesniegšanas
Zemgales Plānošanas reģionam
pašvaldība jau februārī veica tirgus
izpēti, lai noskaidrotu, kas gleznos
gleznas kopiju. Izvēloties ekonomiski
izdevīgāko piedāvājumu, darbu
uzticēs gleznotājai un restauratorei

Ievai Alksnei. Māksliniece apņē
musies uzgleznot darbu par 2000
eiro. Jāpiebilst, ka tieši tik lielu
finansējuma daļu paredz piešķirt
apstiprinātais Zemgales Plānošanas
reģiona projekts.
Paredzēts, ka gleznotājai «Alekša
fon Šepinga portreta» kopijas ra
dīšana aizņems aptuveni trīs četrus
mēnešus. Gleznas autors ir Gustavs
Rihters, kurš 19. gadsimtā radīja eļļas
tehnikā veidotu 165x110,3 centimet
rus lielu mākslas darbu.
JNZ

Pašvaldība mobilo lietotni
«Mobio» aicina neizmantot
ārkārtas situācijās
Izvērtējot iedzīvotāju
sniegto ziņojumu saturu
mobilajā lietotnē «Mobio»,
Jelgavas novada pašvaldība aicina tās izmantotājus
ņemt vērā, ka lietotne nav
operatīvais dienests un
reaģēšana uz ziņojumiem
nav tūlītēja. Pašvaldība
«Mobio» ziņojumus apstrādā tikai darba dienās un
darba laikā.
Gadījumos, kad nepieciešama tū
lītēja reaģēšana uz ārkārtas situāciju
vai nelikumībām, pašvaldība aicina
sazināties ar atbildīgo dienestu pa
tālruni – vienotais ārkārtas palīdzības
izsaukumu tālruņa numurs ir 112, bet
ar Jelgavas novada komunālo uzņē
mumu var sazināties pa tālruni 8848.
Pašvaldības atbildīgie dienesti,
saņemot ziņu caur lietotni «Mobio»,
reaģē atkarībā no situācijas. Ja pietei
kums skar pašvaldības kompetenci,
tad piesaistītais speciālists novērtē si
tuāciju un iekļauj to paveicamo darbu
sarakstā. Gadījumos, kad jautājums ir
citas iestādes vai dienesta kompeten
cē, pašvaldība informāciju nodod tai.
Piemēram, Jelgavas novada Paš
valdības policija līdz šim iesaistījusies
vairāku jautājumu risināšanā – mek

lēti saimnieki
klaiņojošiem
dzīvniekiem,
risināti jau
tājumi par
neatļauti no
vietotām au
tomašīnām un
citi. Diennakts
dežūru pašval
dības teritorijā
nodrošina arī
Valsts policija, tāpēc gadījumos, kad
nepieciešams reaģēt nekavējoties,
piemēram, trokšņošana vai nekārtī
bas naktī, jāsazinās ar Valsts policiju
– tālrunis 110.
Šā gada pirmajā pusē mobilajā
lietotnē saņemti 58 iedzīvotāju ziņo
jumi. Visbiežāk ziņots par nesakop
tām teritorijām, nelegālu atkritumu
izmešanu un ceļu stāvokli pagastos,
informē pašvaldībā.
Jāatgādina – lai uzsāktu mobilās
lietotnes izmantošanu savā mobilajā
tālrunī, jālejuplādē mobilā lietotne,
ierakstot vārdu MOBIO. Autorizē
joties konkrētā persona varēs iekļūt
tajā vidē, kas ļauj gan nosūtīt savu
ziņojumu pašvaldībai, gan redzēt
pašvaldības aktualitātes.
JNZ

Jaunsvirlaukas pagastā – Āfrikas cūku
mēra uzliesmojums mājas cūkām
Pagājušajā nedēļā Latvijā
reģistrēts šogad pirmais
Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām.
Slimība konstatēta 165
cūku ganāmpulkā Jelgavas novada Jaunsvirlaukas
pagastā, «Kukuļu» mājās.
Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) saimniecībā veic Āfrikas cūku mēra
apkarošanas pasākumus,
tostarp nekavējoties likvidējis 165 cūkas. Vienlaikus
PVD saimniecībā ir konstatējis būtiskus trūkumus
biodrošībā – faktiski tā nav
tikusi nodrošināta.
Kā informē PVD, saimniecība
nodarbojas ar sivēnu audzēšanu un
pārdošanu, tādēļ dienests pārbaudīs
arī saistītās saimniecības.
Teritorijai noteikta karantīna – aiz
sardzības zona trīs kilometru rādiusā
un uzraudzības zona desmit kilometru
rādiusā ap slimības skarto saimniecī
bu. Šajā teritorijā esošajās novietnēs
pastiprināti tiek kontrolēta cūku
reģistrācijas un biodrošības prasību ie
vērošana un cūku veselības stāvoklis,
kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta dzīvnieku, kā
arī gaļas produktu pārvadāšanai.

PVD aizsardzības un uzraudzības
zonā esošajiem mājas cūku turētājiem
atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas
no saimniecības uz saimniecību, kā
arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus
aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD
inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot
citus mājdzīvniekus.
Iepriekšējais saslimšanas gadījums
ar Āfrikas cūku mēri mājas cūkām
tika konstatēts pagājušā gada oktobrī.
Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties
arī meža cūku populācijā. Šogad Āf
rikas cūku mēris konstatēts 523 meža
cūkām. PVD atgādina: lai pasargātu
mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas
cūku mēri un neizbēgamas to likvi
dēšanas, stingri jāievēro biodrošības
pasākumi, tas ir, jānovērš tiešs un
netiešs cūku kontakts ar savvaļas un
klaiņojošiem dzīvniekiem; nedrīkst
pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku
novietnēs un barības uzglabāšanas
vietās; pastāvīgi jāapkaro grauzēji;
nedrīkst lietot tādus pakaišus, ku
riem varētu būt piekļuvuši savvaļas
dzīvnieki; cūkām nedrīkst izbarot
zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli),
termiski neapstrādātus kartupeļus
u.c.; kopjot dzīvniekus, jāizmanto
tikai šim darbam paredzēts apģērbs
un apavi, kuri netiek valkāti ārpus
novietnes; pie ieejas novietnē jā
nodrošina apavu dezinfekcija, kā

arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas
un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat
rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā
iebraucošie transportlīdzekļi. Ja cū
kas izskatās neveselas, nekavējoties
jāizsauc veterinārārsts.
PVD atgādina, ka vasarā risks ie
nest vīrusu mājas cūku saimniecībās
ir ievērojami lielāks, jo meža cūku
barus ir kuplinājuši pavasarī dzimušie
sivēni, tādējādi uzturot meža cūku
populāciju un vīrusa klātbūtni dabā,
savukārt pagalmos un pļavās, kurās
meža cūkas mēdz ieklīst, zeļ zāle,
kuru neapzinīgāks cūku turētājs kāro
izbarot cūkām.
Cūku turētāji aicināti būt atbildī
giem un, ja tas vēl nav izdarīts, re
ģistrēt cūkas Lauksaimniecības datu
centrā, kā arī rūpīgi ievērot biodrošī
bas noteikumus. Ja biodrošība nebūs
ievērota un cūkas nebūs reģistrētas,
PVD dzīvnieku īpašnieku administra
tīvi sodīs, turklāt saimniecība nevarēs
saņemt kompensāciju par slimības
radītajiem zaudējumiem.
Jāpiebilst, ka Āfrikas cūku mēris
turpina izplatīties arī citās tā skartajās
valstīs. Šogad Polijā konstatēti jau 13
saslimšanas gadījumi mājas cūkām,
Lietuvā – pieci, bet Rumānijā četri
gadījumi.
JNZ

Ar projekta atbalstu «Pupuchi» paplašina ražošanu
Startējot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektā,
Jelgavas novada pašvaldībai sadarbībā ar pārtikas jomas amatnieku
SIA «Zekants» šovasar
Jaunsvirlaukas pagasta amatniecības centrā
«Jaunlīdumi» esošās telpas
izdevies pielāgot uzņēmējdarbības attīstībai. Uzņēmums amatniecības centrā
ražotni ierīkoja jau pirms
diviem gadiem, sākot ražot kraukšķīgu un veselīgu
uzkodu no cūku pupām
– «Pupuchus». Ar projekta piešķirtajiem finanšu
līdzekļiem uzņēmums
izveidojis gatavās produkcijas fasēšanas telpu un
uzglabāšanas noliktavu.
«Piešķirtie projekta līdzekļi eso
šajās telpās ļāva mums veikt ne vien
kosmētisko remontu, bet arī tās
pielāgot mūsu ražošanas procesiem.
Vitāli svarīgi mums bija paplašināt
ražošanas telpas, lai vienlaicīgi va
rētu norisināties vairāki ražošanas
posmi. Esam izveidojušas gatavās

produkcijas iepakošanas līniju un
uzglabāšanas noliktavu. Līdz ar pa
plašināšanos tagad varam nodrošināt
divus tehnoloģiskos procesus – gan
produkcijas ražošanu, gan gatavās
produkcijas fasēšanu. Līdz šim šie
procesi tika realizēti nodalīti laikā,
kas ievērojami paildzināja visu teh
noloģisko procesu īstenošanu. Esam
aprēķinājušas, ka līdz ar projekta
realizāciju mūsu ražošanas apjomi
palielinājušies pieckārt. Pašlaik mūsu
produktu sortimentā ir 11 dažādas
garšas. Tā kā esam kāpinājušas ra
žošanas apjomu, mūsu uzņēmumā
pieņemti arī divi jauni darbinieki, kas
palīdz tieši ražošanas procesā. Tāpat
šovasar plānojam pircējiem piedāvāt
jaunu produktu, kas būs gatavots no
Latvijas zemnieku audzētajām lauku
pupām, – tās varētu būt grauzdētas
mini pupas. Pašlaik «Pupuchu» ražo
šanai pupas importējam no Spānijas,»
stāsta uzņēmuma pārstāve Kristīne
Ozoliņa.
Sadarbība ar SIA «Zekants» paš
valdībai aizsākās 2016. gadā, kad uz
ņēmums startēja pašvaldības biznesa
ideju konkursā «Esi uzņēmējs Jelga

vas novadā». Saņemot pašvaldības
starta kapitālu 1500 eiro un noslēdzot
īres līgumu ar pašvaldību, uzņēmums
Jaunsvirlaukā, amatniecības centrā
«Jaunlīdumi», izveidoja ražotni.
Sākotnēji uzņēmumā darbojās vien
idejas realizētājas – māsas Zanda
Ozola un K.Ozoliņa, bet, aptverot,
ka viņu radītais veselīgais kraukšķis
pārtikas tirgū kļūst arvien populārāks
un pēc tā veidojas arvien lielāks pie
prasījums, māsas nolēma paplašināt
ražošanas apjomus.
Kopprojekta īstenošanas laikā par
projekta realizēšanu un ieviešanu at
bildīga bija Jelgavas novada pašvaldī
ba. Projekta nepieciešamo līdzfinan
sējuma daļu uzņēmums ieguldīja no
saviem finanšu resursiem. Kopējais
projekta finansējums ir 16 189 eiro,
publiskais finansējums 12 951 eiro
(ELFLA finansējums 80 procenti no
projekta attiecināmajām izmaksām),
SIA «Zekants» ieguldījums – 3237
eiro, informē Jelgavas novada pašval
dības Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.
JNZ
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NOTIKUMI

Sporta svētkos lielākais medaļu birums – Vilcei
Jelgavas novadā vasara sākusies sportiski – 2. jūnijā
aizvadītas 9. Jelgavas novada Vasaras sporta spēles. Šoreiz 450 sportiskākie un azartiskākie novada
ļaudis, lai sadalītu 18 medaļu komplektus dažādās
tradicionālās un netradicionālās sporta disciplīnās,
tikās Vilcē. Tieši mājinieki Sporta spēlēs bija viskup
lāk pārstāvēti, un viņiem arī izdevās izcīnīt visvairāk
medaļu – 20 –, tostarp desmit zelta, četras sudraba un
sešas bronzas. Otrā vieta pēc medaļu skaita tika Glūdai (12 medaļas), bet trešā – Līvbērzei (9 medaļas).

Nemainīga Sporta svētku tradīcija ir strītbols – mainās vien uzvarētāji. Šogad sīvā konkurencē
uzvaru vīriešu grupā izcīnīja
Vilces vīri (gaiši zilajos kreklos)
– Māris Zauriņš, Reinis Brikmanis, Andrejs Čirkins un Lauris
Baltušonis –, kuriem pretī stājās
Jelgavas novada domes vīru
komanda, kas pie godalgotām
vietām gan netika. Toties sieviešu konkurencē Jelgavas novada
domes komanda – Dace Blūma,
Ilze Mitkeviča, Annija Klovāne –
plūca uzvaras laurus.

VASARAS SPORTA SVĒTKU GODALGOTO VIETU IEGUVĒJI
STRĪTBOLS sievietēm: 1. vieta – Jelgavas novada dome, 2. vieta – Vircava, 3. vieta – Platone; vīriešiem: 1. vieta – Vilce,
2. vieta – Zaļenieki, 3. vieta – Jaunsvirlauka.
BADMINTONS sievietēm: 1. vieta – Laila Laumane (Jaunsvirlauka), 2. vieta – Sandra Kažurkina (Lielplatone), 3. vieta
– Dace Gražule (novada dome); vīriešiem: 1. vieta – Arvis Ansbergs (Vilce), 2. vieta – Renārs Gribusts (Platone), 3.
vieta – Dmitrijs Kažurkins (Lielplatone).
ORIENTĒŠANĀS sievietēm: 1. vieta – Arleta Apsīte (Valgunde), 2. vieta – Daina Livdāne (novada dome), 3. vieta – Anda
Gaidišķe (Vilce); vīriešiem: 1. vieta – Raivo Pienis (Vilce), 2. vieta – Gatis Beļskis (Platone), 3. vieta – Mārcis Lasenbergs
(Valgunde).
OLU MEŠANA: 1. vieta – Inese Ameļina, Aigars Šukteris (Kalnciems), 2. vieta – Svetlana Petraško, Baiba Vaškinele
(Lielplatone), 3. vieta – Roberts Plašmanis, Aleksandrs Pleška (Kalnciems).
PLUDMALES VOLEJBOLS sievietēm: 1. vieta – Vilce, 2. vieta – Platone, 3. vieta – Līvbērze; vīriešiem: 1. vieta – Glūda,
2. vieta – Zaļenieki, 3. vieta – Lielplatone.
TŪRISMA ŠĶĒRŠĻU JOSLA: 1. vieta – Vilce, 2. vieta – Zaļenieki, 3. vieta – Valgunde.
DISKGOLFS sievietēm: 1. vieta – Viktorija Valdmane (Vilce), 2. vieta – Līga Asmane (Zaļenieki), 3. vieta – Inga Miķelsone-Leimane (Svēte); vīriešiem: 1. vieta – Viesturs Bartuševics (Valgunde), 2. vieta – Mārtiņš Freibergs (Zaļenieki), 3.
vieta – Edgars Grīnhofs (Svēte), Jānis Rihards (Lielplatone).
MINIFUTBOLS: 1. vieta – Jaunsvirlauka, 2. vieta – Kalnciems, 3. vieta – Eleja.
«BOCCIA»: 1. vieta – Glūda, 2. vieta – Kalnciems, 3. vieta – Platone.
SPĒKA DIVCĪŅA sievietēm: 1. vieta – Veronika Verškova (Līvbērze), 2. vieta – Valerija Jurevica (Līvbērze), 3. vieta – Ilva
Rozentāle (Sesava); vīriešiem: 1. vieta – Indriķis Loginovs (Sesava), 2. vieta – Gatis Grandāns (Līvbērze), 3. vieta – Mariss
Vecvagaris (Sesava).
RIŅĶU MEŠANA sievietēm: 1. vieta – Baiba Vaškinele (Lielplatone), 2. vieta – Valentina Jurevica (Līvbērze), 3. vieta
– Kristīne Beitāne (Līvbērze); vīriešiem: 1. vieta – Mihails Djačenko (Glūda), 2. vieta – Mārtiņš Jakušonoks (Glūda), 3.
vieta – Sandis Blūms (Vilce).
BĻODU TAKA sievietēm: 1. vieta – Līga Plāte (Vilce), 2. vieta – Irina Kolotuhina (Glūda), 3. vieta – Veronika Verškova
(Līvbērze); vīriešiem: 1. vieta – Viesturs Bartuševics (Valgunde), 2. vieta – Sandis Blūms (Vilce), 3. vieta – Mihails
Djačenko (Glūda).
PAKAVU MEŠANA: 1. vieta – Mareks Jankovskis (Vilce), Anda Lazda, 2. vieta – Artūrs Miķītis (Glūda), Raivo Pienis (Vilce).
LASO MEŠANA sievietēm: 1. vieta – Viktorija Valdmane (Vilce), 2. vieta – Svetlana Petraško (Lielplatone), Veronika
Verškova (Līvbērze); vīriešiem: 1. vieta – Raivo Pienis (Vilce), 2. vieta – Dāvis Riekstiņš (Sesava), 3. vieta – Mārtiņš
Freibergs (Zaļenieki).
CIPARU PIRAMĪDA sievietēm: 1. vieta – Jana Leite (Platone), 2. vieta – Valerija Jurevica (Līvbērze), 3. vieta – Līga Plāte (Vilce); vīriešiem: 1. vieta – Jānis Netenbergs (Zaļenieki), 2. vieta – Mārtiņš Freibergs (Zaļenieki), 3. vieta – Sandis Blūms (Vilce).
«GORODKI» sievietēm: 1. vieta – Irita Kulmane (Valgunde), 2. vieta – Marta Veilande (Vilce), 3. vieta – Baiba Vaškinele
(Lielplatone), Sabīne Rutka (Glūda); vīriešiem: 1. vieta – Ruslans Zabeļskis (Glūda); 2. vieta – Kristers Līdaks (Vilce), 3.
vieta – Mihails Djačenko (Glūda).
MAISIŅU MEŠANA sievietēm: 1. vieta – Sandra Kožurkina (Lielplatone), 2. vieta – Irina Kolotuhina (Glūda), 3. vieta –
Ingrīda Martinova (Platone); vīriešiem: 1. vieta – Ingus Zālītis, 2. vieta – Artūrs Miķītis (Glūda), 3. vieta – Valentīns Kanders
(Vilce), Dāvis Riekstiņš (Sesava).
«UZSITENIS» sievietēm: 1. vieta – Dace Blūma (novada dome), 2. vieta – Viktorija Valdmane (Vilce), Ilze Mitkeviča (novada
dome); vīriešiem: 1. vieta – Sandis Blūms (Vilce), 2. vieta – Mārtiņš Freibergs (Zaļenieki), 3. vieta – Vitālijs Zabeļskis (Glūda).

Pasākumi
Elejā

 21. jūnijā pulksten 20 – saulgriežu koncerts «Rudzīšu mājās».
Pēc koncerta ikviens aicināts iesaistīties akcijā «Izgaismo Latviju»
(skvērā pie dīķa).
 23. jūnijā no pulksten 23 līdz 5 – Līgo zaļumballe kopā ar
grupu «Taizers» (Elejas muižas parka estrādē).

Glūdā

 22. jūnijā pulksten 10 – radošās darbnīcas nodarbība «Pušķojos, rotājos...». Pīsim bizi Līgo vakaram. Līdzi jāņem sešas
maksimāli garas kalmju lapas, smilgas, ziedi vai 250 kļavu
lapas (cepures gatavošanai). Sīkāka informācija bibliotēkā vai
pa tālruni 63077321. Pasākuma laikā tiks fotografēts (Nākotnes
bibliotēkā).
 22. jūnijā pulksten 19 – Glūdas, Līvbērzes un Zaļenieku
amatiermākslas kolektīvu kopkoncerts «Simtgadu grēkus mazgājot…» (Nākotnes k/n).
 22. jūnijā pulksten 18 – lauku labumu tirdziņā varēs iegādāties mājražotāju Jāņu sieru. Būs arī jāņuzāles, radošās darbnīcas
un citi labumi (pie Nākotnes k/n).		
 Līdz 30. jūnijam – grāmatu izstāde «Singa» (aktrisei Verai
Singajevskai – 95) (Bramberģes bibliotēkā).

Jaunsvirlaukā

 Līdz 30. jūnijam – Vecsvirlaukas iedzīvotājas Austras Strazdiņas ( dzimusi 1934. gadā) zīmējumu izstāde (IKSC «Līdumi»).
 23. jūnijā – Jaunsvirlaukas pagasta Sporta svētki. Reģistrācija
no pulksten 10 līdz 10.30; pulksten 11 – futbols, volejbols, strītbols, basketbola soda metieni, makšķerēšana dīķī, zolīte, riteņbraukšana, blieznis, rodeo; pulksten 12.30 – šautriņu mešana,
«Boccia» dāmām, kungiem, bērniem; pulksten 13.30 – spēkavīru
konkurss, apbalvošana. Darbosies atrakcijas bērniem (stadionā).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo zaļumballe kopā ar grupu
«Starpbrīdis» (pie IKSC «Līdumi»).
 27. jūnijā pulksten 9.30 – izglītojošā ekskursija «Iepazīsim Jaunsvirlaukas pagastu». Lūgums pieteikties pa tālruni
26955286 (Jeļena) (no aktivitāšu centra «Dzirnieki» (Jaunlīdumi)).
 28. jūnijā pulksten 8.30 – Veselības diena pie jūras (Jaunķemeri, Jūrmala). Braucienam pieteikties pa tālruni 26955286
(Jeļena).
 30. jūnijā pulksten 15 – Vircavas pagasta amatiermākslas
kolektīvu koncerts («Viesu līčos»).
 Līdz 8. jūlijam – grāmatu izstāde par ārstniecības augiem
(Dzirnieku bibliotēkā).
«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 10 000 eks.
Reģistrācijas apliecības Nr. 000703361
Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001
Tālrunis 63024934, fakss 63022235
e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv
Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa MŪKUSALA»
Iznākšanas datums: 19.06.2018.

Jautrākā un šmucīgākā Sporta svētku disciplīna bija olu mešana. Tajā vienlaikus piedalījās vairāk nekā 30 pāru, uz laiku viens
otram metot olu un cenšoties to nesaplēst.
Gadījās visādi, taču, kā izrādījās, trāpīgākie
un uzmanīgākie olu metēji dzīvo Kalnciemā – tie ir Inese Ameļina un Aigars Šukteris.
Jāpiebilst, ka arī 3. vietu šajā disciplīnā
ieņēma kalnciemnieki – Roberts Plašmanis
un Aleksandrs Pleška.

Lielu popularitāti šogad svētkos iemantoja astoņas
netradicionālo sporta veidu stafetes – atsevišķās
disciplīnās piedalījās pat ap 100 cilvēku. Viena no
stafetēm bija laso mešana, kurā vislabāk veicās tieši
mājiniekiem – vīriešu konkurencē uzvarēja Raivo
Pienis, sieviešu – Viktorija Valdmane.

Kalnciemā

 22. jūnijā pulksten 20 – VPDK «Pavediens», sieviešu vokālais
ansamblis «Vega West» un aktieris Jānis Jarāns ar programmu
«Pēc Jūsu izvēles» aicina uz ielīgošanas koncertu. Mazajām
līgotājām būs iespēja savīt savu svētku vainadziņu (laukumā
pie Kalnciema k/n).
 Līdz 5. jūlijam – aicina pieteikties ekskursijai Kalnciems–Rauna, kas notiks 21. jūlijā. Izbraukšana – pulksten 7. Interesēties
Kalnciema k/n.
 Līdz 29. jūnijam – fotogrāfa Pētera Grūbes fotoizstāde «Uzplaukums» piedāvā apskatīt skaistus pavasara ziedus. Fotogrāfam, kādreizējam Kalnciema pilsētas domes priekšsēdētājam, ir
«spēja saskatīt sīkajā lielo, necilajā – daiļo un vienkāršajā – īpašo»
(Kalnciema bibliotēkā).

Lielplatonē

 22. jūnijā pulksten 20 – ielīgošanas pasākums – Vilces amatierteātra izrāde: A.Alunāns «Pašu audzināts», pēc izrādes – balle
ar grupu «Klaidoņi», darbosies kafejnīca (Sidrabes parka estrādē
«Jāņu leja»).
 11. jūlijā – pagasta pensionāru un personu ar īpašām vajadzībām ekskursija uz Ventspili. Pieteikšanās līdz 1. jūlijam pa
tālruni 26827971 vai personīgi pie Ilzes.

Līvbērzē

 23. jūnijā pulksten 13 – siltā Līgo ieskaņā Zaļenieku amatierteātra izrāde: A.Eglītis «Kazanovas mētelis», režisore L.Ņefedova
(Līvbērzes estrādē).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo vakars: Jāņu nakts balle kopā
ar grupu «Kolibri» (Līvbērzes estrādē).
 Jūnijā – literatūras izstāde «Vārda, zemes un dabas spēks
rakstniecībā. Rakstniekam un publicistam Ērikam Hānbergam
– 85»; literatūras izstāde «Latviskie Jāņi» (tradīcijas, tautas dziesmas, ticējumi un receptes); Pasaules vides dienai veltīta tematiska
izstāde «Ekoloģija, dabas aizsardzība un zaļais dzīvesveids»
(Līvbērzes bibliotēkā).
 No 18. līdz 22. jūnijam – Bērnu nedēļa bibliotēkā: pašiem
mazākajiem – spēlējošās grāmatas, ar tiem, kuri jau pazīst burtus
un ciparus, liksim skaitļu un alfabēta puzles. Katrs atnācējs tiks
iesaistīts interesantās nodarbēs (Līvbērzes bibliotēkā).

Platonē

 20. jūnijā pulksten 17 – radošā darbnīca Zāļu dienas galvas
rotu un rotājumu gatavošanā. Līdzi ņemt kļavu lapas un citus
dabas materiālus. Pasniedzēja Zanda Kursīte (Lielvircavas k/n).
 22. jūnijā no pulksten 23 līdz 4.30 – vasaras saulgriežu
zaļumballe kopā ar grupu «Brekšu Pekši» (Lielvircavas Dzirnavu
laukumā).
 23. jūnijā pulksten 10 – tradicionālais Līgo dienas futbola,
pludmales volejbola un ielu basketbola Draudzības turnīrs
(Platones centra Atpūtas laukumā).

Kuplā skaitā Jelgavas novada Sporta svētkos
bija Jelgavas novada domes komanda, kurā
startēja arī domes priekšsēdētājs Ziedonis
Caune (otrajā rindā otrais no labās) un novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte
(otrajā rindā trešā no labās), pārvalžu vadītāji
un speciālisti. Novada domes komandas kontā
– piecas medaļas: divas zelta, divas sudraba
un viena bronzas.

 Līdz 29. jūnijam – Intas Strazdiņas adījumu izstāde «Dzīparu
labirinti» (Platones bibliotēkā).
 Līdz 30. jūnijam – Silvijas Bērziņas leļļu izstāde «Pasaku
zemē» (Lielvircavas bibliotēkā).

Sesavā

 21. jūnijā pulksten 20.30 – vasaras saulgriežu ielīgošana,
pulcēšanās pie Sesavas pamatskolas sporta laukuma, ikviens
aicināts iesaistīties akcijā «Izgaismo Latviju» (bērzu birzī pie ceļa
Eleja–Bauska).
 22. jūnijā pulksten 19 – ielīgošanas pasākums (Bērvircavā
pie lielā ozola).
 28. jūnijā pulksten 17 – bērnu pasākuma «Četru mēnešu
spēļu maratons» trešais posms «Saldējums» (Bērvircavas t/n).

Svētē

 20. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu ielīgošana Svētē.
Koncertā piedalīsies Svētes pagasta amatiermākslas kolektīvi
(pie Svētes bibliotēkas).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo nakts zaļumballe ar Andri Skuju
(pie Svētes bibliotēkas).

Valgundē, pie IKSC «Avoti»

 22. jūnijā pulksten 18 – jautra ielīgošana Valgundes amatierteātra izpildījumā, režisore I.Rimša; pulksten 19 – koncerts
«Līgo lauki, līgo pļavas»; no pulksten 21.30 – Līgo disko balle
ar mūziku visām gaumēm.
 23. jūnijā no pulksten 11 līdz 16 – sportiskas Līgo aktivitātes.
Putu ballīte bērniem.

Vilcē

 21. jūnijā pulksten 19.30 – ielīgošana Vilces pagastā projekta
«1836» ietvaros. Vilces amatierteātra izrāde: Ā.Alunāna luga
«Pašu audzināts» (režisore R.Deksne), piedalās Vilces amatiermākslas kolektīvi un Lielplatones DK «Mārtiņš»; pulksten 21 –
ikviens aicināts iesaistīties akcijā «Izgaismo Latviju»; vēlāk – balle
ar grupu «Brāļi Rozentāli» (pie Vilces muižas).
 22. jūnijā pulksten 14 – izzināsim vasaras saulgriežu tradīcijas
radošā darbnīcā «Kļavu lapu cepuru izgatavošana». Nodarbību
vadīs amata meistare Zanda Kursīte (Ķīves bibliotēkā).

Vircavā

 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo zaļumballe ar grupu «Teachers».
Ieeja – bez maksas (Vircavas muižas parkā).

Zaļeniekos

 21. jūnijā pulksten 20 – vasaras saulgriežu ielīgošana.
Koncertā «Simtgadu grēkus mazgājot...» piedalīsies Zaļenieku
pagasta amatiermākslas un viesu kolektīvi no Glūdas un Līvbērzes pagasta. Pirts programmu vadīs «pirtnieks» Ingus Vidiņš,
būs svētku cienasts un saulgriežu uguns aizdegšana (laukumā
pie Zaļenieku k/n).
 23. jūnijā pulksten 23 – Līgo vakara balle Jāņkalniņā ar
grupu «Zemgaļi».

